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วนัแรก  สนามบนิสุวรรณภูม ิ• สนามบนิเชเรเมเตยีโว • เมอืงมอสโคว ์ประเทศรสัเซยี • ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส ์

                      (-/-/เย็น) 

07.00 น. พรอ้มกันทีส่นามบนิสวุรรณภูมเิคาทเ์ตอร ์สายการบนิแอรโ์รวฟรอท อาคารผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 

ประตู 

  7 เคาน์เตอร ์P สายการบนิ AEROFLOT AIRLINES  

10.15 น. ออกเดนิทาง (บนิตรง) สูป่ระเทศรสัเซยี เมอืงมอสโคว ์โดยเทีย่วบนิที ่SU 271 

  บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง **ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 10.30 ช ัว่โมง** 

 

16.15 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว ์ประเทศรัสเซยี ผ่านพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร** เวลาทอ้งถิน่ชา้กวา่ประเทศไทยประมาณ 4 ช ัว่โมง ** พบการตอ้นรับอย่างอบอุ่นจาก

เจา้หนา้ทีน่ าท่านเดนิทางสู ่กรุงมอสโคว ์เมอืงหลวงของรสัเซยี ครองอันดับเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุของ

ยุโรป เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิและการเดนิทางของประเทศ จัดว่าเป็นเมอืงทีน่่าเทีย่วมากเมอืงหนึง่ 

ประกอบดว้ยสถาปัตยกรรมทัง้เกา่และใหม่มโีบสถซ์ ึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงามมากกว่า 200 แห่ง 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสแปรโ์รวฮ์ลิส(์Sparrow Hills) จุดชมทัศนียภาพของกรุงมอสโคว์ที่
สามารถชมดา้นล่างไดเ้กอืบทัง้หมด ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตัง้ของมหาวทิยาลัยมอสโคว์ ซึง่เป็น
มหาวทิยาลัยทีเ่กา่แกท่ีส่ดุและใหญ่ทีส่ดุในรัสเซยี 
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เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ หอ้งอาหารโรงแรม 
ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว ์

วนัทีส่อง พระราชวงัเครมลนิ • โบสถอ์สัสมัชญั •  จตัุรสัแดง • มหาวหิารเซนตบ์าซลิ • หา้งสรรพสนิคา้

กุม - ชมโชวล์ะครสตัว ์        (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั  

น าท่านเขา้ชม พระราชวงัเครมลนิสัญลักษณ์ของอดตีสหภาพโซเวยีต อันเป็นจุดก าเนดิของ

ประวัตศิาสตรร์ัสเซยีทีม่มีายาวนานในอดตีเป็นเพยีงป้อมปราการไมธ้รรมดา ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนหัวใจของ
กรุงมอสโคว ์อกีทัง้ยงัเป็นทีป่ระทับของพระเจา้ซารท์ุกพระองคจ์นกระทั่ง พระเจา้ซารปี์เตอรม์หาราชทรง
เสด็จไปประทับ ณ พระราชวังเซนตปี์เตอรส์เบริก์ ชาวรัสเซยีเชือ่ว่าทีน่ี่เป็นทีส่ถติของพระเจา้ปัจจุบันเป็น
พพิธิภัณฑท์ีส่ าหรบัการจัดประชมุของรัฐบาล และรับรองแขกระดับประเทศน าท่าน ชมพพิธิภณัฑอ์าร์

เมอรร์ ีแ่ชมเบอรตั์ง้อยู่อยู ่
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ในเขตพระราชวังเครมลนิ สิง่ทีไ่ม่ควรพลาดชม ไดแ้ก ่มงกฎุทองค าของราชวงศโ์มโนมาคจักรพรรดิ
คอนสแตนตนิ โมโนมาคไดพ้ระราชทาน

มงกฎุน้ีใหกั้บเจา้ชายวลาดมิรี ์โมโนมาค 
เมือ่ราว 700 ปีเศษ มาแลว้ สวยงามมาก 
ท าจากทองค าประดับดว้ยขนเสอืเซเบลิ 

(Sable) และอัญมณีล ้าค่าต่างๆ มากมาย 
และไดใ้ชใ้นพระราชพธิบีรมราชาภเิษก
จนถงึปี พ.ศ. 2225 ท่านชม โบสถ์

อสัสมัชญัวหิารหลวงเกา่แก ่ทีถ่อืว่า
ส าคัญทีส่ดุในเครมลนิ ซึง่สรา้งโดย
สถาปนกิชาวอติาเลยีน โดยสรา้งทับลง

บนโบสถไ์มเ้กา่ทีม่มีากอ่น แลว้ใชเ้พือ่ใน
การประกอบพธิรีาชาภเิษก และการ
ประกอบพธิกีรรมทางศาสนา ชมระฆงั

พระเจา้ซารT์he Tsar Bellและปืน
ใหญพ่ระเจา้ซาร ์เป็นตัวอย่างผลงาน
ศลิปะชิน้โตอันเลือ่งชือ่ของรัสเซยี ขนาดอันใหญ่โตและความงดงามเป็นตัวดงึดูดใหผู้ค้นมาเยีย่มชม  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

จากน ัน้ ชม จตัุรสัแดง(Red Square)สถานที่ส าคัญใจกลางเมืองมอสโคว์ สรา้งในสมัยครสิศตวรรษที ่17 ที่

เป็นศูนย ์

รวมเหตุการณ์ส าคัญต่าง ๆ เชน่ งานเทศกาลเฉลมิฉลอง หรอืการประทว้งตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจุบันและยัง

ถือไดว่้าเป็นจัตุรัสที่มีความสวยงามมากที่สุดในโลก บรเิวณโดยรอบ ยังประกอบไปดว้ยสถานที่ส าคัญ

ของประเทศ อกีหลายแห่งทีส่ามารถ ไดช้ม อันไดแ้ก ่ 
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มหาวหิารเซนต ์บาซลิ(Saint Basil’s Catherdral)สถานที่ที่ซ ึง่ถูกยอมรับว่าสวยงามที่สุดในเมอืง

มอสโคว ์จนไดร้ับการขนานนามว่า “โบสถลู์กกวาด” สรา้งขึน้ดว้ยศลิปะรัสเซยีโบราณ ประกอบดว้ยยอด

โดม 9 ยอดสสีันสวยงาม โดยสถาปนกิ ปอสนกิ ยาคอฟเลฟ (Postnik Yakovlev) ในสมัยพระเจา้อวีานที ่

4 จอมโหด เพือ่เป็นอนุสรณ์สถานในการรบชนะเหนือกองทัพมองโกลที่เมอืงคาซาน และดว้ยความสวย

สดงดงาม วจิติรบรรจงของวหิาร จงึท าใหเ้ป็นทีพ่อพระทัยของพระเจา้อวีานที ่4 เป็นอย่างมาก จงึมคี าสัง่

ใหปู้นบ าเหน็จแก่สถาปนกิ ดว้ยการควักลูกตาทัง้สองขา้งทิง้เสยี เพื่อไม่ใหส้ถาปนิคผูน้ี้สามารถสรา้งสิง่

สวยงามกว่าน้ีไดอ้กี การกระท าของพระองคใ์นครัง้นัน้ สง่ผลใหทุ้กคนขนานนามว่า “พระเจา้อวีานจอม 

โหด” (Ivan the terrible)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากนัน้ เขา้ชมและชอ้ปปิงที ่หา้งสรรพสนิคา้กุม 

 (GUM Department store)สถาปัตย 

กรรมที่เก่าแก่ของเมืองมอสโคว์ สรา้งในปี ค.ศ.

1895 ปัจจุบันเป็นหา้งสรรพ 

สนิคา้ชัน้น าจ าหน่ายสนิคา้แบรนดเ์นม เสือ้ผา้ 

เครือ่งส าอาง น ้าหอม แบรนดดั์งทีม่ชี ือ่เสยีงที่

เป็นรุ่นล่าสดุ 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารจนี 
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จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของบรรดาสัตว์แสนรู ้และตื่นตากับการแสดงกายกรรม มายากล ของ ละครสัตว์ 

Circus Showโดยเป็นนักแสดงมืออาชพี พรอ้มกับเหล่าสัตว์ที่ไดร้ับการฝึกฝนมาอย่างดี หลังจากจบ

การแสดง ท่านสามารถถ่ายภาพกับสัตวแ์สนรูเ้พือ่เป็นทีร่ะลกึไดอ้กีดว้ย  

 

** กรณีละครสตัวง์ดการแสดงซึง่บางกรณีงดการแสดงโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ์

ในการคนืคา่บรกิารสว่นนีใ้ห ้

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอส

โคว ์

วนัทีส่าม มอสโคว ์• สนามบนิเมอรม์รงัส ์• เมอืง Teliberka • ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื AUROLAR 

HUNTING • เมอืงเมอรม์รงัส ์     (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั หรอื บรกิารอาหารแบบกลอ่ง SET BOX 

05.00 น. เดนิทางสู ่สนามบนิเชเรเมเตยีโว เมอืงมอสโคว 

09.30 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงมอสโคว ์สูเ่มอืงเมอรม์รังส ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1320 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าน า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ) 

12.05 น. เดนิทางถงึเมอืงเมอรม์รงัส ์ตัง้อยู่บรเิวณอ่าวโคล่า Kola Bay โดยมีแหลมโคล่า ยื่นไปใน ทางดา้นทศิ

เหนือตดิกับประเทศนอรเ์วย ์ทางดา้นตะวันตกตดิกับประเทศฟินแลนด ์

จากน ัน้  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารญีปุ่่น อาหารสไตลญ์ีปุ่่น รา้น kay japanese food in 

Murmansk 

จากน ัน้ น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้น เทอรเิบอรก์า้ Teliberka หมู่บา้นเทอรเิบอร์กา้ตัง้อยู่บนชายฝ่ังทะเลแบ
เร็นตส ์มหาสมุทรอาร์กตกิ ในแขวงโคลสกี ้(Kolsky) คาบสมุทรโคลา แควน้เมอร์มานสค ์โดยอยู่ห่าง

จากตัวเมอืงเมอรม์านสค ์ขึน้ไปทางเหนือประมาณ 120 กโิลเมตร ใชเ้วลาเดนิทาง สองชั่วโมงครึง่  
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ทุนดรา (Tundra) หรือทุ่งหิมะแถบขั้วโลก 

เทอริเบอร์กา้อยู่บนอ่าวโคลา (Kola) สุด
ปลายแผ่นดินรัสเซียทางทิศตะวันตกเฉียง
เห นือ  ทางออกสู่ ม ห าสมุ ท รอา ร์ ก ติ ก  

Teriberka  เมืองน้ีเป็นจุดเด่นในภาพยนตร์
เรื่อง Leviathan Visit North Waterfall and 
Dragon egg สิง่อัศจรรย์ที่ธรรมชาตริังสรรค์

ขึน้มา หนิกอ้นกลมเกลี้ยงเกลาหลายขนาด 
ถูกกัดเซาะดว้ยลมและน ้าทะเล วางเรียงราย
กันสดุลูกหูลูกตาทีธ่รรมชาตริังสรรคเ์อาไวใ้ห ้

ดูยิง่ใหญ่และอลังการมาก เป็นจุดที่ถ่ายรูปดู
เพลินมาก North Waterfall  สถานที่น้ีเป็น
ทะเลสาบมีล าธารเล็กๆ ไหลลัดเลาะรวมกันมาก่อนจะเป็นน ้าตกบนหนา้ผาสูงไหลลงสู่ทะเลอารก์ตกิ

ใกลข้ ัว้โลกเหนอืทีสุ่ดการเดนิทาง ถา้พืน้ถนน หมิะยังไม่แน่น เราใชร้ถ 4WD minivan  เดนิทางถงึจุด
ถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach แต่ถา้ในเดือนที่หิมะตกหนัก รถเดินทางไม่ถงึ เรา ตอ้งใชก้าร
เดนิทางดว้ย snowmobile เดนิทางถงึจุดถ่ายณ ชายหาด Dragon egg beach On Tiriberka transfer 
by 4WD minivan (No Snow) or snowmobile (Snow) จุดถ่ายรูป ชื่นชมความงามของฤดูหนาว 

Tiriberka มหาสมุทรอารก์ตกิ ทุ่งหมิะแถบขัว้โลก  Tundra  
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ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคารอาหารพืน้เมอืง 

จากนัน้  น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอรม์ังค ์

21.00 น. น าท่านเดนิทางออก ตามล่าหาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรร่า (Northern Light)ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิที่มีแสงเรืองบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคืน โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรร่าเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ี่น่าทึง่ทีสุ่ดที่เกดิขึน้ในอวกาศที่ใกลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิ่ง แลว้ระเบดิออกมาเป็นสีต่าง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่ ินาที 

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุ่งสงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ทั้งนี้ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย*** 
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วนัทีส่ ี ่ ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสักี ้• หมูบ่า้นชาวซาม ิ• กวางเรนเดยีรล์ากเลือ่น • เมอืงเมอมงัค ์• เรอืตดั

น า้แข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ • ปฏบิตักิารลา่แสงเหนอื    (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

จากน ัน้ น าท่านชมความน่ารักของเหล่าบรรดาสุนัขแสนรู ้ที่ ฟารม์สุนขัไซบเีรยีนฮสักีพ้ันธุส์นัุขทีฉ่ลาดเฉลยีว

และแข็งแรงมาก โดยมีความสามารถทีจ่ะสามารถลากเลื่อนบนน ้าแข็งหรอืหมิะไดด้ว้ย ทัง้น้ีท่านยังไดม้ี

ประสบการณ์ทีแ่สนสนุกในการน่ัง รถเทยีมสุนขัลากเลือ่นไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  ลิม้รสอาหารทอ้งถิน่ ของชาวซาม ิ 

จากน ัน้ น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นชาวซาม ิSami village(ใเวลาในการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) ชม

ประเพณี วัฒนธรรม ของชาวพื้นเมอืงที่อยุ่อาศัยในแถวอารก์ตกิทีเ่รียกกันว่า แลปส ์(Lapps) หรือ แลป

แลนเดอร์ (Laplanders) ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในพื้นที่ห่างไกลทางตอนเหนือของนอร์เวย์ สวีเดน 

ฟินแลนด ์และคาบสมุทรโคล่าของรัสเซยี ทัง้ยังไดร้ับการคุม้ครองภายใตส้นธสิัญญาระหว่างประเทศของ

ชนเผ่าพื้นเมืองอีกดว้ย บา้นของชาวซามมิีลักษณะเป็นเต็นท์รูปกรวย ดา้นในปกคลุมดว้ยหนังและขน

กวางเรนเดยีร ์เพือ่ใหค้วามอบอุ่นและเป็นฉนวนกันไฟไหม ้ตรงกลางเต็นทจ์ะมเีตาผงิไฟขนาดใหญ่ ทัง้น้ี

ท่านไดช้ม สัตว์พื้นเมือง อย่างสัตว์พื้นเมือง อาทเิช่น กวางเรนเดียร์ และสุนัขไซบีเรยีนฮัสกี ้ พรอ้มกับ

สนุกสนาน กับการเล่นเกมสท์อ้งถิน่ของซาม ิและสัมผัสประสบการณ์น่าตืน่เตน้กับการ น ัง่รถเทยีมกวาง

เรนเดยีร*์*(ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศเอือ้อ านวย) 
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จากนัน้ น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงเมอรม์ังค ์

น าท่านชม  เรอืตดัน า้แข็งพลงังานนวิเคลยีรเ์ลนนิ(Ice breaker Lenin)เรือส าหรับการส ารวจอาร์กติค หรือ 

สงครามสอดแนม ซึง่เป็นเรือท าลายน ้าแข็งรุ่นแรกของโลก ที่ใชพ้ลังงานนิวเคลียร์ เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ.

1957 จอดเทยีบท่าในเมืองมูรม์ันสคแ์ห่งน้ี หลังปลดระจ าการมากกว่า8 ปี ปัจจุบันไดเ้ปิดใหส้ามารถเขา้

ชมภายในตัวเรอื ทีม่กีารตกแต่งอย่างสวยงาม ซึง่ประกอบไปดว้ยหอ้งประชมุ หอ้งควบคุม หอ้งบังคับการ

ทีอ่ยู่บนสดุของเรอื หอ้งแผนที ่และสะพานกัปตัน เป็นตน้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร พเิศษ  เมนูขาปูยกัษ ์Khamchatka ขาปูยกัษเ์สริฟ์พรอ้มซฟีู้ ด ไข่

หอยเมน่ หอยเชลส ์ หอยนางรม  ณ Panoramic Restaurant "At Egoricha พรอ้มชม

บรรยากาศววิเมอืงเมอรม์งัค ์
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ทีพ่กั  PARKINN BY RADISON MURMANSK  หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว เมอืงเมอรม์รงัส ์

มาตรฐานทอ้งถิน่ 

21.00 น. น าท่านเดนิทางออก ตามลา่หาแสงเหนอื หรอื ปรากฏการณ์ออโรรา่ (Northern Light)ซึง่เป็น

ปรากฏการณ์ทางธรรมชาต ิ ทีม่แีสงเรอืงบนทอ้งฟ้าในเวลากลางคนื โดยมักจะขึน้ในบรเิวณแถบขัว้โลก 

ปรากฏการณ์ออโรราเป็นตัวอย่างปรากฏการณ์ทางฟิสกิสท์ีน่่าทึง่ทีส่ดุทีเ่กดิขึน้ในอวกาศทีใ่กลพ้ืน้โลก 

มันอาจปรากฏจากสิง่จางๆเป็นวงนิง่ แลว้ระเบดิออกมาเป็นสต่ีาง ๆ พุ่งกระจายภายในเวลาไม่กีว่นิาท ี

บางครัง้จะปรากฏเหมอืนมันจะแตะกับพืน้ หรอืในเวลาอืน่อาจเห็นมันพุง่สงูขึน้สูท่อ้งฟ้า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

วนัทีห่า้ อนุสรณ์สถานอลัโยชา • อนุสรณ์สถานเรอืด าน า้  • เมอืงเมอรม์รงัส ์• บนิภายในสูเ่มอืงมอส
โคว ์• สถานนรีถไฟใตด้นิ • ถนนอารบตั • ชมโชวล์ะครสตัว ์  (เชา้/กลางวนั/เย็น) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

น าท่านชม อนุสรณ์สถานอลัโยชา Alyosha 

Monumentอนุสรณ์สถานของทหารรัสเซียกับ

ทหารโซเวียตและเหล่าลูกเรือนักบินเมื่อสมัย

สงครามโลกที่ 2 โดยสรา้งขึน้เพื่ออุทศิและร าลกึ

เหล่าทหารกองทัพของโซเวยีตทีส่ามารถตรงึกอง

ก าลัง เพื่อหยุดยัง้ การรุกรานของกองทัพเยอรมัน 

อนุสรณ์สถานแห่ง น้ีไดร้ับการออกแบบจาก

สถาปนิกชาวรัสเซยีนามว่า Pokrovskyเป็นรูปป้ัน

ทหารถือปืน ที่มีขนาดใหญ่ สูงกว่า 35.5 เมตร 

น ้าหนักกว่า 5,000 ตัน ประกอบดว้ยค าจารกึต่างๆ 

เกีย่กับการสูร้บ และไดม้ีวธิีเปิดอย่างเป็นทางการ

เมือ่วันที ่19 ต.ค. 1974 

*** ทั้งนี้ปรากฏการณ์ออโรร่าแสงเหนือนี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ไม่สามารถก าหนดล่วงหน้าได้ การจะได้พบ

เห็นแสงเหนือจึงไม่สามารถยนืยันได้ว่าจะเห็นหรือไม่ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และความปลอดโปร่งของท้องฟ้าในเวลานั้น 

ผู้เดนิทางต้องยอมรับเง่ือนไขหากเกิดกรณีที่ไม่ได้พบเห็นแสงเหนือนีด้้วย *** 
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จากนัน้ น าท่านชม อนุสรณ์สถานเรอืด าน า้ Kursk submarine memorial ทีบ่ันทกีรายชือ่และเหตุการณ์ที่

ส าคัญทีเ่กดิขึน้ในขณะทีเ่กดิเหตุเรอืด าน ้าล่ม 

สุดพเิศษ กอ่นเขา้สนามบนิน าท่านเดนิทางสูร่า้น MCDONALD’S ทีบ่นัทกึไวว้า่อยูเ่หนอืทีสุ่ดของโลก ใหท้่าน

ไดล้ิม้ลองรับประทานเบอรเ์กอรไ์ก ่หรอืเน้ือ 1 set พรอ้มน ้าดืม่ 

 

จากน ัน้  น าท่านเตรยีมตัวเดนิทางสูส่นามบนิ เพือ่น าท่านเดนิทางกลับสูเ่มอืงมอสโคว ์

13.10 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงเมอรม์รังส ์สูม่อสโคว ์โดยสายการบนิภายในประเทศ เทีย่วบนิที ่SU1321 

น า้หนกักระเป๋าสายการบนิภายใน 20 กก. โดยท่านตอ้งค านวณน า้หนกักระเป๋าส าหรบัการเดนิทาง หากเกนิ

ทางสายการบนิจะมกีารเรยีกเก็บค่าน า้หนกัเพิม่เตมิ (สายการบนิและเวลา ทางบรษิทัอาจมกีารเปลีย่นแปลงให้

เหมาะสมกบัช่วงวนัเวลา และสภาพอากาศ) 

15.30 น. ถงึ เมอืงมอสโคว ์ เดนิทางสู ่ สถานรีถไฟใตด้นิกรุงมอสโคว(์Moscow Metro) ตืน่ตากับการ

ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยกัีบสถาปัตยกรรมหลากหลายรูปแบบ เชน่การประดับดว้ยกระจกส ี หนิอ่อน

เป็นตน้ น าท่านเดนิทางไปยัง ถนนคนเดนิ ถนนอารบตั(Arbat Street) ทีตั่ง้อยู่ในใจกลางของแหล่ง

ประวัตศิาสตร ์และถอืว่าเป็นหนึง่ในย่านโบราณทีส่ดุของมอสโคว ์ทีม่ชี ือ่ปรากฏในประวัตศิาสตรม์าตัง้แต่

ศตวรรษที1่5 โดยตลอดความยาว 1.8 กโิลเมตร ทีเ่ต็มไปดว้ยรา้นอาหาร รา้นขายของทีร่ะลกึ รา้นคาเฟ่ 

และยังเป็นแหล่งชมุนุมของศลิปินอนิดี ้ทีม่าโชวฝี์มอืกันจัดแบบไม่มใีครยอมใคร 

 

 



CODE : BRS04 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร HARD ROCK CAFE อาหารสไตลย์ุโรปแบบฟิวช ัน่ 

ทีพ่กั  IZAMAILOVO DELTA HOTELหรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาวตามมาตรฐานรสัเซยี ทีเ่มอืงมอสโคว ์

วนัทีห่ก ตลาดอสิไมโลโว ่• พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี  • หอสง่สญัญาณโทรทศัน ์Ostankino Tower  

                      • มหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์• สนามบนิเชเรเมเตยีโว   (เชา้/กลางวนั/-) 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรมทีพ่กั 

ากน ัน้ น าท่านเขา้สู่ ตลาดอสิไมโลโว่ (Izmailovo Market)ตลาดสนิคา้หัตถกรรมและของเก่าอันลือชือ่ 

ของประเทศรัสเซียหรือจตุจักรแห่ง

ประเทศเทศรัสเซยีตลาดน้ีเป็นศูนย์กลาง

ทางการคา้ของที่ระลกึ และของเก่า ของ

สะสมขนาดใหญ่แห่งกรุงมอสโคว เรียก

ไดว่้า ราคาถูกที่สุด และยังมีใหเ้ลือก

หลากหลายคุณภาพและราคา พรอ้มให ้

อสิระแกท่่านไดเ้ดนิเทีย่วชมและเลือกซือ้

ของทีร่ะลกึ 

 

จากนัน้ ชม พพิธิภณัฑอ์วกาศรสัเซยี Museum Of Cosmonauticsนัน้นับว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่คีวาม

น่าสนใจอกีเเห่ง เพราะมันจะเเสดงใหคุ้ณเห็นถงึความยิง่ใหญ่ของรัสเซยีในช่วงปี ค.ศ.1960 ทีเ่ป็นยุคที่

มนุษยชาตกิ าลังสนใจในเรือ่งของทอ้งฟ้า เเละเกดิสงครามเย็นทีท่ าใหพ้วกเขาเเละอเมรกัินตอ้งขับเคี่ยว

กันอย่างหนักเพือ่พชิติอวกาศใหไ้ด ้เเละรัสเซยีก็นับว่ามคีวามโดดเด่นเเละส าเร็จในหลายๆ เรือ่งเลยก็ว่า

ได ้ซึง่เรือ่งราวทัง้หมดนัน้ถูกจัดเเสดงไวท้ีพ่พิธิภัณฑเ์เห่งน้ีทีใ่ครมาเทีย่วชมเเลว้จะตอ้งประทับใจอย่าง

เเน่นอน 
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จากนัน้ น าท่านสู่ตึกหอส่งสญัญาณโทรทศัน์ 

Ostankinoใหคุ้ณไดเ้ห็นวิวเหนือเมือง

หลวงของรัสเซยีจากความสงู  

 ในขณะเดียวกันก็ท าหนา้ที่ออกอากาศจาก

สถานีโทรทัศน์จ านวนมากไปยังบา้นเรือน

ชาวรัสเซยี เดนิทางไปทีจุ่ดชมววิของหอส่ง

สัญญาณน้ีเพื่อรับชมความบันเทิงสดใน

รูปแบบของทิวทัศน์สุดอลังการ หอส่ง

สัญญาณน้ีโดดเด่นอยู่บนเสน้ขอบฟ้าของ

มอสโกมาตั้งแต่ปี 1967 และเป็นหนึ่งใน

อาคารที่ยืนอยู่ดว้ยตัวเองที่สูงที่สุดในโลก 

หอน้ีเป็นผลงานการออกแบบของสถาปนิก 

Nicolai Nikitineแต่ผูน้ าโซเวียต Nikita Khruschevไดท้ าการปรับเปลี่ยนไปอย่างมากในระยะการ

วางแผน เหตุการณ์น้ีท าใหส้ถาปนิกผูน้ี้วางหมวกไวใ้ตห้นิทีฐ่านหอเพือ่เป็นสัญลักษณ์แสดงความเคารพ

ต่อผูน้ า ยนืทีฐ่านเพือ่ชืน่ชมขนาดอันน่าประทับใจของโครงการทีม่ตีน้ทุนสงูถงึ 65 ลา้นดอลลารส์หรัฐฯ 

เทีย่ง น าท่านไปยงัรา้น 7th HEAVEN RESTAURANT รบัประทานมือ้อาหารสุดหรูทีท่่านจะไดส้มัผสั

กบับรรยากาศววิพาโนรามาของกรุงมอสโคว ์ระดบัความสูง 328 M. ณ Ostankino Tower 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**หมายเหตุ**  เนือ่งจากตกึ OSTANKINO TOWER ไมอ่นุญาตให ้ เด็กทีม่อีายุต า่กวา่ 7 ปี ขึน้ไปดา้นบนตกึ

ได ้

ดงัน ัน้  โปรแกรมนีจ้งึขอสงวนสทิธิเ์ฉพาะ ลูกคา้ทีม่อีายุต ัง้แต ่7 ปี ขึน้ไป  /  ในกรณีทีม่เีด็กอายุต า่กวา่ 7 ปี 

เดนิทาง 

ทางบรษิทัของสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรา้นอาหารทีม่รีะดบัเทยีบเทา่ใหแ้ทน** 

 

จากนัน้ ชมมหาวหิารเซนตเ์ดอะซาเวยีร ์หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ มหาวหิารโดมทอง (St. Saviour Cathedral)

เป็นวหิารทีใ่หญ่ทีส่ดุในรัสเซยีและสงูทีส่ดุในโลก ตัง้อยู่ตัง้อยู่รมิฝ่ังแม่น ้า Moskva เมอืงมอสโก ประเทศ

รัสเซีย สรา้งขึ้นในสมัยของพระเจา้ซาร์อเล็กซานเดอร์ ที่ 1เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งชัยชนะและแสดง

กตัญญุตาแด่พระเป็นเจา้ที่ทรงช่วยปกป้องรัสเซยีใหร้อดพน้จากสงครามนโปเลยีน โดยมหาวหิารเซนต์

เดอะซาเวียร์ใชเ้วลาก่อสรา้งนานถึง 45ปีในสมัยของสตาลิน เคยสั่งใหทุ้บท าลายมหาวิหารแห่งน้ี 
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จนกระทั่งในสมัยประธานาธบิดีบอรสิเยลซนิ จงึไดม้กีารบูรณะขึน้มาอีกครัง้หนึ่งดว้ยเงนิบรจิาคและพลัง

ความศรัทธาของผูค้น ดังนัน้ทีน่ี่จงึเป็นทีร่ักและศูนยร์วมจติใจของประชาชน มหาวหิารโดมทองแห่งน้ีจงึ

กลายเป็นสถานทีศั่กดิส์ทิธิใ์นการประกอบพธิกีรรมทีส่ าคัญระดับชาตทิางครสิตศาสนาของประเทศรัสเซยี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00 น. ไดเ้วลาอันสมควร เดนิทางเขา้สูส่นามบนิโดโมเดโดโว่ มอสโคว ์

19.25 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบนิแอโรฟอท (SU) เทีย่วบนิที ่SU 270 

วนัทีเ่จ็ด           สนามบนิสุวรรณภูม ิ• กรุงเทพฯ  

08.20 น.  เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทบัใจมริูล้มื  

......................................................................................................................... 
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หมายเหตุ : หากสถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆในรายการมกีารปิดโดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้โดยเป็นการปฏบิตักิาร

ทางรฐับาลหรอืหนว่ยงานในประเทศรสัเซยี ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัและเปลีย่นโปรแกรมตามความ

เหมาะสม ท ัง้นีลู้กคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขดงักลา่วกอ่นท าการจองทุกคร ัง้ 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขรายการทอ่งเทีย่ว 
 

วนัเดนิทางราคา มหศัจรรย.์...รสัเซยี ตามลา่หาแสงเหนอื เมอรม์งัค ์7 วนั 5 คนื  

บนิตรงสูม่อสโควโดยสายการบนิแอโรฟอทไทย(SU) 

เริม่เดนิทาง กลบัจากเดนิทาง ไฟลท์บนิ ผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีง เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

24 ธ.ค.62 30 ธ.ค.62 
SU271/SU270 

73,900 73,900 72,900 6,000 

26 ธ.ค.62 01 ม.ค.63 
SU271/SU270 

74,900 74,900 73,900 6,000 

27 ธ.ค.62 02 ม.ค.63 
SU271/SU270 

74,900 74,900 73,900 6,000 

01 ม.ค.63 07 ม.ค.63 
SU271/SU270 

72,900 72,900 71,900 6,000 

22 ม.ค.63 28 ม.ค.63 
SU271/SU270 

69,900 69,900 68,900 6,000 

05 ก.พ.63 11 ก.พ.63 
SU271/SU270 

69,900 69,900 68,900 6,000 

13 ก.พ.63 19 ก.พ.63 
SU271/SU270 

69,900 69,900 68,900 6,000 

3 ม.ีค.63 9 ม.ีค.63 
SU271/SU270 

65,900 65,900 64,900 6,000 

12 ม.ีค.63 18 ม.ีค.63 
SU271/SU270 

66,900 66,900 65,900 6,000 

17 ม.ีค.63 23 ม.ีค.63 
SU271/SU270 

66,900 66,900 65,900 6,000 

24 ม.ีค.63 30 ม.ีค.63 
SU271/SU270 

66,900 66,900 65,900 6,000 

** คณะเดนิทางจ านวน 30 ทา่นตอ่กรุป๊** 

 
อตัราคา่บรกิารรวม 

ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class ไป - กลบัพรอ้มกรุป๊ บนิตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว ์- กรุงเทพฯ  

สายการบนิแอโรฟอท Aeroflot (SU) และต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ เสน้ทาง มอสโคว ์- มูรม์นัสค ์- 
มอสโคว ์ช ัน้ประหยดั  

ภาษนี า้มนัและภาษตี ัว๋ทุกชนดิ (สงวนสทิธิเ์ก็บเพิม่หากสายการบนิปรบัขึน้กอ่นวนัเดนิทาง) 
คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

ต ัว๋เครือ่งบนิช ัน้ประหยดั Economy Class บนิภายในไป-กลบั มอสโคว-เมอรม์งัค-์มอสโคว  
คา่ระวางน า้หนกักระเป๋าไมเ่กนิ 20 กก.ตอ่ 1 ใบกระเป๋าถอืขึน้เครือ่ง Hand Carry 7 กก.ตอ่ 1 ใบ 

คา่ทีพ่กัโรงแรมตลอดการเดนิทาง ระดบัมาตรฐาน (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 
คา่อาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ, น า้ด ืม่บรกิารบนรถวนัละ 1 ขวด/ทา่น 
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คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
คา่รถโคช้รบั-สง่สถานทีท่อ่งเทีย่วตามรายการระบุ 

คา่มคัคุเทศกท์อ้งถิน่และหวัหนา้ทวัรน์ าเทีย่วคนไทย 
ประกนัอุบตัเิหตุวงเงนิ1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลในตา่งประเทศวงเงนิ 500,000 บาท 

 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 
ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% และภาษมีูลคา่เพิม่ 7% 

คา่ท าหนงัสอืเดนิทางไทย และคา่ธรรมเนยีมส าหรบัผูถ้อืพาสปอรต์ตา่งชาต ิ
คา่น า้หนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรมัตอ่ทา่น 

ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่พเิศษ, โทรศพัท ์– โทรสาร, อนิเทอรเ์น็ต, มนิบิาร,์ 

ซกัรดี ทีไ่มไ่ดร้ะบุไวใ้นรายการ 
คา่ใชจ้า่ยอนัเกดิจากความล่าชา้ของสายการบนิ, อุบตัภิยัทางธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การจลาจล ,การ

นดัหยุดงาน,               การถูกปฏเิสธไม่ใหอ้อกและเขา้เมอืง จากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงและ
เจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้ทีเ่มอืงไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความควบคุมของบรษิทัฯ 

คา่ทปิไกดท์อ้งถิน่, พนกังานขบัรถ, หวัหนา้ทวัรต์ามระเบยีบธรรมเนยีม รวมท ัง้ทรปิ 60 USD/ ทา่น 

 
เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่และการยกเลกิทวัร ์

การจองทวัร ์: 

• บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิค์ณะเดนิทาง 20 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึ 20 ทา่น ทางบรษิทัจะขอเลือ่นการเดนิทาง
หรอืยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคาค่าทวัรเ์พิม่ เพือ่ท าการออกเดนิทาง โดยจะแจง้ใหท้่าน
ทราบลว่งหนา้ 20 วนักอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาจองทวัรล์ว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระมดัจ า 20,000 บาท สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการ
เดนิทางไมน่อ้ยกว่า 15 วนัมฉิะน ัน้ ถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ(ช่วงเทศกาลกรุณาช าระ
กอ่นเดนิทาง 21 วนั) 

กรณียกเลกิ : 

• ยกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางตอ้งท ากอ่นการเดนิทาง 45 วนั บรษิทัฯจะคนืเงนิคา่มดัจ าใหท้ ัง้หมด ยกเวน้
ในกรณีวนัหยุดเทศกาล, วนัหยุดนกัขตัฤกษ ์ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิมดัจ าโดยไมม่เีงือ่นไข
ใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

• ยกเลกิการเดนิทางหลงัช าระเต็มจ านวนทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิท ัง้หมดโดยไมม่เีงือ่นไขใดๆ
ท ัง้ส ิน้ 

กรณีเจ็บป่วย : 

• กรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรบัรอง บรษิทัฯจะท า
การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยงัคณะตอ่ไปแต่ท ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถยกเลกิหรอื

เลือ่นการเดนิทางไดต้ามความเป็นจรงิ 

เงือ่นไขอืน่ ๆ : 

• กรณีทีท่า่นมเีดนิทางบนิภายในประเทศและตอ้งออกต ัว๋ภายใน เช่น (ต ัว๋เครือ่งบนิ, ต ัว๋รถทวัร,์ ต ัว๋รถไฟ) 
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้กอ่นท าการออกต ัว๋หรอืช าระคา่ทวัรเ์นือ่งจากสายการบนิอาจมกีาร

ปรบัเปลีย่นไฟลท์บนิ 
หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้หากเกดิขอ้ผดิพลาดใดๆทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
รบัผดิชอบทุกกรณี 

 

โรงแรมทีพ่กั 

❖ ส าหรบัหอ้งพกัแบบ 3 เตยีง (Triple) มบีรกิารเฉพาะบางโรงแรมเท่าน ัน้ กรณีเดนิทางเป็นผูใ้หญ่ 3 
ทา่น บรษิทัฯ                       ขอแนะน าใหท้่านเปิดหอ้งพกัเป็นแบบ 2 หอ้ง (1 Twin+1 Sgl) เนือ่งจาก

บางโรงแรมอาจจะม ี1 เตยีงใหญก่บัเตยีงพบัเสรมิ  
❖ การวางแปลนหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรมจะมคีวามแตกต่างกนั อาจท าใหห้อ้งพกัแบบเดีย่ว Single หอ้ง

คู ่Twin/Doubleอาจจะไมต่ดิกนัหรอือยูค่นละช ัน้ 
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❖ โรงแรมในยุโรปทีม่ลีกัษณะเป็น Traditional หอ้งทีเ่ป็นหอ้งเดีย่วอาจมขีนาดกะทดัรดัและไม่มอี่าง
อาบน า้ ซึง่ขึน้อยูก่บัการออกแบบของแตล่ะโรงแรมน ัน้ ๆ และหอ้งพกัแตล่ะหอ้งอาจมลีกัษณะแตกต่าง

กนั 
❖ กรณีมกีารจดังานประชุมนานาชาต ิTrade Fair เป็นผลใหค้า่โรงแรมสูงขึน้มากและหอ้งพกัในเมอืงเต็ม 

บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นหรอืยา้ยเมอืง เพือ่ใหเ้กดิความเหมาะสม 

 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ 

➢ บรษิทัฯ มสีทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมทวัรใ์นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้ 
➢ เทีย่วบนิ ราคา และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึผลประโยชน์

ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

➢ หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุการใชง้านเหลอืไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ (หนงัสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน บรษิทัฯ ไมร่บัผดิชอบหาก
อายุเหลอืไมถ่งึและไมส่ามารถเดนิทางได)้ 

➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ  ท ัง้ส ิน้ หากเกดิความล่าชา้ของสายการบนิ, สายการบนิยกเลกิบนิ, การ
ประทว้ง, การนดัหยุดงาน,การก่อจลาจล หรอืกรณีทา่นถูกปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานท ัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนอืความรบัผดิชอบของ

บรษิทัฯหรอืเหตุภยัพบิตัทิางธรรมชาต ิ(ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่
อาจจะปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

➢ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากผูเ้ดนิทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉนิจากโรคประจ าตวั ซึง่ไมไ่ด้

เกดิจากอุบตัเิหตุในรายการท่องเทีย่ว (ซึง่ลูกคา้จะตอ้งยอมรบัในเงือ่นไขนีใ้นกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั ซึง่อยู่
นอกเหนอืความรบัผดิชอบของบรษิทัทวัร)์ 

➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯ ไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ, เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทัฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทน

ตา่งประเทศแบบเหมาจา่ยขาด กอ่นเดนิทางเรยีบรอ้ยแลว้เป็นการช าระเหมาขาด 
➢ ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรมและหรอืเกดิอุบตัเิหตุที่

เกดิจากความประมาทของนกัทอ่งเทีย่วเองหรอืในกรณีทีก่ระเป๋าเกดิสูญหายหรอืช ารุดจากสายการบนิ 

➢ กรณีทีก่ารตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุ
ไวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

➢ ต ัว๋เครือ่งบนิเป็นต ัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิและไม่

สามารถเปลีย่นชือ่ไดห้ากมกีารปรบัราคาบตัรโดยสารสูงขึน้ ตามอตัราคา่น า้มนัหรอืค่าเงนิแลกเปลีย่น ทาง
บรษิทั สงวนสทิธิป์รบัราคาต ัว๋ดงักลา่ว 

➢ เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางสว่นผ่านตวัแทนของบรษิทัฯ หรอืช าระโดยตรงกบัทางบรษิทัฯ 

ทางบรษิทัฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบุไวข้า้งตน้นีแ้ลว้ท ัง้หมด 
➢ กรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืผ่านตวัแทนในประเทศหรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ าหรอืค่าทวัร์

ท ัง้หมด 
➢ ในกรณีของ PASSPORT น ัน้ จะตอ้งไมม่กีารช ารุด เปียกน า้ การขดีเขยีนรูปตา่งๆหรอืแมก้ระท ัง่ตราป๊ัมลาย

การต์ูน ทีไ่มใ่ช่การประทบัตราอยา่งเป็นทางการของตม. กรุณาตรวจสอบ PASSPORT ของทา่นกอ่นการ

เดนิทางทุกคร ัง้ หาก ตม.ปฎเิสธการเขา้-ออกเมอืงของทา่น ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ หากพาสปอรต์ไมต่รงกบัใบหนา้ปัจจุบนั ถงึจะยงัไมห่มดอายุก็ตาม 

อาจท าใหท้่านโดนปฎเิสธการเขา้และออกประเทศได ้เช่น ศลัยกรรม ผา่ตดัขากรรไกรทีท่ าใหใ้บหนา้

เปลีย่นไป ดงัน ัน้ ทา่นตอ้งท าพาสปอรต์เลม่ใหมก่อ่นท าการจองทวัร ์ 

➢ กรณีม ี“คดคีวาม” ทีไ่มอ่นุญาตใิหท้า่นเดนิทางออกนอกประเทศได ้โปรดท าการตรวจสอบกอ่นการจอง

ทวัรว์า่ทา่นสามารถเดนิทางออกนอกประเทศไดห้รอืไม ่ถา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้ซึง่เป็นสิง่ทีอ่ยูเ่หนอืการ

ควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆท ัง้ส ิน้ 

➢ กรณี “หญงิต ัง้ครรภ”์ ทา่นจะตอ้งมใีบรบัรองแพทย ์ระบุชดัเจนวา่สามารถเดนิทางออกนอกประเทศได ้

รวมถงึรายละเอยีดอายคุรรภท์ีช่ดัเจน สิง่นีอ้ยูเ่หนอืการควบคุมของบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบ

ใดๆท ัง้ส ิน้ 



CODE : BRS04 

 

➢ กรณีใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เลม่น า้เงนิ) เดนิทางเพือ่การท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากทา่นถูกปฏเิสธใน
การเขา้ – ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทวัรแ์ละรบัผดิชอบใด ๆ ท ัง้ส ิน้ 

 
** กอ่นตดัสนิใจจองทวัรค์วรอา่นเงือ่นไขการเดนิทางและรายการทวัรอ์ยา่งละเอยีดทุกหนา้ 

อยา่งถอ่งแท ้แลว้จงึมดัจ าเพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


